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POKYNY PRO PSANÍ PŘÍSPĚVKŮ - INFOTECH 2007 
{NÁZEV PŘÍSPĚVKU (font Times New Roman, velikost 14, písmo tučné a velké, 
odstavce s mezerou za 6, zarovnání na střed)} 

INSTRUCTIONS FOR CONTRIBUTION WRITING - INFOTECH 2007 
{NÁZEV PŘÍSPĚVKU v anglickém jazyce, pokud příspěvek není anglicky. Pokud je 
příspěvek psán anglicky, je zde název uveden v jiném jazyce (font Times New Roman, 
velikost 12, písmo velké)} 

volný řádek 
Jiří DOSTÁL – Milan KLEMENT  

{Jméno a příjmení bez titulů (font Times New Roman, velikost 12, písmo tučné, 
kurzíva, příjmení velkým písmem, zarovnání na střed)} 

volný řádek 
Resumé: Příspěvek uvádí závazné pokyny pro psaní příspěvků do sborníku z konference 
INFOTECH 2007 konané v Olomouci. {font Times New Roman,  velikost 12, kurzíva} 

volný řádek 
Klíčová slova: konference, sborník, příspěvek, INFOTECH 2007. 
{Klí čová slova (font Times New Roman,  velikost 12, kurzíva, min. 3 klíčová slova} 

volný řádek 
Key words: conference, memorial volume, contribution, INFOTECH 2007. 
{Klí čová slova v anglickém jazyce (font Times New Roman,  velikost 12, kurzíva, min. 
3 klíčová slova)} 

volný řádek 
Úvod {font Times New Roman, písmo tučné, velikost 12, odstavce s mezerou za 6, 
nadpisy nečíslujte} 

Hlavním cílem konference je vytvořit účastníkům prostor pro získání nejnovějších 
poznatků a zkušeností z oblasti využívání moderních informačních a komunikačních 
technologií ve výuce. Konference je určena zejména pedagogicko-vědeckým 
pracovníkům vysokých škol zajišťujícím výuku v oblasti ICT. 

Smyslem konference je přispět k aktivní spolupráci sesterských pracovišť a 
umožnit navázat kontakty mezi pedagogickými pracovníky na různých úrovních 
vzdělávání. {font Times New Roman, velikost 12,  první řádek odstavce odsadit o 1 cm 
a zarovnat do bloku, odstavce s mezerou za 6} 

 
Obrázek 1: Logo konference 

volný řádek 
Sborník  

Z konference bude vydán lektorovaný sborník s ISBN s výtahy přednášek 
pozvaných přednášejících a příspěvky účastníků konference. Příspěvek je možné psát v 
libovolném jazyce, musí být ovšem doplněn názvem a klíčovými slovy v anglickém 
jazyce.  
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Rozsah příspěvku je max. 4 strany (včetně seznamu literatury, obrázků, tabulek a 
příloh). Pro pozvané přednášející je k dispozici 8 stran. Vzhled stránky je definován 
takto: nahoře, dole, vlevo a vpravo 3 cm, řádkování jednoduché. Stránky nečíslujte. 

Příspěvek nechte posoudit oponentem, který vypracuje posudek. Posudek zašlete 
spolu s příspěvkem. 

volný řádek 
Důležité pokyny a upozornění 

Před odesláním příspěvku je autor povinen zkontrolovat, zda není soubor 
zavirován. Soubor uložte pod názvem shodným s příjmením prvního autora. Za 
jazykovou a obsahovou stránku příspěvku odpovídají autoři. Doporučujeme, aby byla 
plocha listu maximálně využita. Při tisku budou prováděny jen nevyhnutelné úpravy. 
Bude-li text obsahovat obrázky, grafy, schémata apod., vložte je do textu přímo ve 
Wordu. Text příspěvku bude zmenšen na formát A5. 

volný řádek 
Závěr 

Věnujte prosím maximální pozornost korektuře – každá Vaše chyba bude 
rozmnožena. Příspěvky nevyhovující pro tisk nebudou publikovány. Příspěvky autorů, 
kteří je nedodají ve stanoveném termínu, nebudou ve sborníku publikovány. 
Bibliografické citace je nutné provádět dle normy ČSN ISO 690. Jako pomůcka Vám 
poslouží publikace (1). 

volný řádek 
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volný řádek 
Oponoval 

Dr. Ing. Čestmír Serafín, Ing-Paed. IGIP (Univerzita Palackého Olomouc) 
{Jméno a příjmení oponenta spolu s tituly, v závorce název pracoviště (font Times New 
Roman, velikost 12)} 

volný řádek 
Kontaktní adresa 
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